
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং গভর্নর লামন্ট ই-বিগাম্বরট ও বিধ গাাঁজা কমনিূবির জর্ে অবভন্ন পদ্ধবি বিবরর 

উম্বেম্বেে য ৌথ যেট অংেীদাবরম্বের য াষণা যদর্  

  

গাাঁজা বিধকরণ এিং যভবপং এর বর্ম্বদন বেকা ও র্ীবিমালা বিবরর উম্বেম্বেে যেটগুম্বলা আগামী 
অম্বটািম্বর প্রধার্ আইর্ প্রম্ব াগকারী িংস্থা, যেট স্বাস্থে ও র্ীবিবর্ধনারণী কমনকিন াম্বদর িম্বে েীষন 

িম্বেলর্ করম্বি  াম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং গভর্নর নর্ড লামন্ট আজ ই-সিগামরট এবং ববধ গাাঁজার র্ীসি সর্ম়ে অ্সভন্ন 

আঞ্চসলক পদ্ধসি বিসরর উমেমযয সর্উই়েকন  এবং কামর্কটিকামটর মমধয নকৌযলগি অ্ংযীদাসরমের ন াষণা 
সদম়েমের্। অ্মটাবর 17 িাসরমে, উভ়ে নেমটর প্রসিসর্সধেকারী আইর্ প্রম়োগকারী কমনকিন া, নেট স্বাস্থ্য 
কমনকিন া এবং র্ীসি সর্ধনারমকরা সর্মদন সযকা এবং র্ীসিমালা বিসরর উমেমযয একটি যীষন িমেলর্ আম়োজর্ 

করমব যা দ'ুনদমযর নভসপং িংক্রান্ত পযনমবক্ষণ এবং গাাঁজার ববধকরণমক উপকৃি করমব এবং সর্উই়েকন  এবং 
কামর্কটিকামটর বাসিন্দামদর সর্রাপদ রােমি িহা়েিা করমব।  

  

"এই নেমট গাাঁজার সবমর্াদর্মলূক বযবহার ববধ করার সবষম়ে আমরা আন্তসরক, িমব এটি িঠিকভামব করমি 

হমব। সকন্তু নেডামরল িরকার এই নভসপং িংকমটর িম়ে পদমক্ষপ সর্মি অ্স্বীকৃসি জাসর্ম়েমে, িাই জর্গণমক 

সর্রাপদ রােমি িাহাযয করমব এমর্ র্ীসিমালা বিসরর দাস়েে নেমটর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নভসপং পণয 
এবং সবমর্াদর্মূলক গাাঁজামক সর়্েন্ত্রণকারী র্ীসিমালাগুমলার মমধয আঞ্চসলক িামঞ্জিয প্রম়োজর্ নকর্র্া একটি 

নেট যসদ সকেু কমর নয সবষম়ে সকর্া আমরকটি নেমটর িমূ্পণন উলমটা র্ীসি রম়েমে িাহমল িার নকামর্া মামর্ 

হ়ে র্া - িমন্ব়ে বযিীি, জর্গণমক িীমামন্ত নযম়ে সভন্ন বা িস্তা পণয নকর্ার প্রমণাদর্াই নযষ পযনন্ত নদ়ো হমব। 

আসম গভর্নর লামন্টমক এই সবষম়ে একিমে কাজ করার জর্য ধর্যবাদ জার্াই এবং আিন্ন িমেলমর্ এই 
কমথাপকথমর্র অ্গ্রগসির প্রিযাযা়ে রম়েসে।"  

  

গভর্নর যর্ড লামন্ট িম্বলর্, "আমামদর উভ়ে নেমটর জর্য গুরুেপূণন িমিযা সর্ম়ে আমলাচর্ার জর্য 
কামর্কটিকামট গভর্নর কুওমমামক পাও়োটা সেল চমৎকার। আমরা শুধু িীমার্ারই যসরক র্ই, বরঞ্চ আমরা 
অ্থননর্সিক স্বাথন, জর্স্বাস্থ্গি উমেগ, এবং এই িকল িমিযা়ে যিমবসয একমে কাজ করব, বাসিন্দামদর জর্য 
িিমবযী ভামলা েলােল আিমব এমর্ মনিমকযরও যসরক। প্রসিসদর্ কম়েক হাজার সর্উ ই়েকন বািী িীমামন্তর 

ওপামর কামর্সটকাট-এ কামজর উমেমযয যা়ে, এবং কামর্কটিকামটর কম়েক হাজার যােী জীসবকা সর্বনামহর জর্য 
সর্উ ই়েমকন র উপর সর্ভন র কমর। নি লমক্ষয, বহু র্ীসির নক্ষমে আমামদর নেমটর একসেি হও়োটি একটি িাধারণ 

জ্ঞার্। জর্িাধারমণর গুরুমের এই সবষ়েগুমলামি গভর্নর কুওমমা এবং আমার একমে অ্গ্রগামী হও়োর িুমযাগ 

রম়েমে এবং আমরা ঠিক িাই করমি যাসি।"  

  



 

 

নভসপং সর়্েন্ত্রণ এবং গাাঁজার ববধকরণ নভৌগসলক বর্কটয এবং সর্উ ই়েকন  ও কামর্কটিকামটর মমধয ট্রাসেক প্রবাহ 
োরা প্রচুর পসরমামণ প্রভাসবি হমব। নভসপং এবং গাাঁজা জািী়ে পমণযর নভাক্তারা নেট িীমার এপার ওপার পণয 
স্থ্ার্ান্তসরি করমব বমল আযা করার কারমণ, আগামী মামির যীষন িমেলর্ এমর্ অ্মর্কগুমলা সর়্োমক পরীক্ষা 
করমব যা পণযগুমলা সবষম়ে নেমটর র্ীসিগুমলামক প্রভাসবি করমব।  

  

সবমর্াদর্মূলক গাাঁজার নক্ষমে: কর, পণয িরুক্ষা এবং পরীক্ষা, পমণযর উপলভযিা এবং সবজ্ঞাপর্, রাস্তার ধামর 

পরীক্ষা, বযাংসকং ও আসথনক পসরমষবা এবং ববধকরমণর কাঠামমামি প্রম়োজর্ী়ে িামাসজক র্যা়েসবচার এবং 
িমিার সবমবচর্া এর মমধয রম়েমে িমব এগুমলার মমধযই িীমাবদ্ধ র়্ে।  

  

জলুাইমি, গভর্নর কুওমমা সর্উ ই়েকন  নেমট গাাঁজা বযবহারমক চূডান্তভামব সর্সষদ্ধ করার আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। 

সর্উ ই়েমকন র সবদযমার্ গাাঁজা সবষ়েক আইর্ আসিকার্ আমমসরকার্ এবং লযাটির্ কসমউসর্টিমক অ্মযৌসক্তকভামব 

ক্ষসিগ্রস্থ্ কমর এবং অ্নবধভামব গাাঁজা রাোর যাসস্তমক জসরমার্া োরা দণ্ডর্ী়ে ধরমর্র লঙ্ঘমর্ র্াসমম়ে এমর্, এবং 
স্বল্প পসরমাণ গাাঁজা রাোর অ্পরামধ যারা নদাষী িাবযস্ত হম়েসেল িামদর নরকডন  মুমে নেলার প্রসক্র়ো শুরু করার 

মাধযমম, এই আইর্ এমর্ জাসি এবং নগাসিগি অ্িমিার সদমক মমর্ামযাগ সদম়েমে।  

  

নভসপং এর নক্ষমে, গভর্নর কুওমমা এবং সর্উই়েকন  নেমটর কমনকিন ারা কামর্কটিকামটর কমনকিন ামদর িামথ নভসপং 
পমণযর সবক্রম়ের উপর সর্উ ই়েমকন র এবং কামর্কটিকামটর আিন্ন অ্র্ূর্ধ্ন-21 সর্মষধাজ্ঞাগুমলামক িম্প্রিাসরি 

করার উপা়েগুমলা সচসিি করমি এবং স্বাদযুক্ত নভসপং পণযগুমলার উপর সর্মষধাজ্ঞামক কামর্কটিকাট পযনন্ত 

সবসৃ্তি করার সবষম়ে আমলাচর্া করমি কাজ করমবর্। গভর্নর এবং নেট কমনকিন ারা অ্সর়্েসন্ত্রি বাজামরর 

নভসপং পণয সবক্র়েমক নমাকামবলার জর্য একটি যসক্তযালী আঞ্চসলক র্ীসি রম়েমে িা সর্সিি করমি এবং নয 

িকল সবমক্রিারা নেট িীমার্া জমুড নভাক্তামদর ক্ষসিগ্রস্থ্ কমর িামদর যাসস্ত সর্ম়ে আমলাচর্া করমি কাজ 

করমবর্।  

  

এ মামির শুরুর সদমক গভর্নর কুওমমা সর্উ ই়েকন  নেটমক স্বাধযকু্ত ই-সিগামরট ও সর্মকাটির্ ই-িরল সবসক্রর 

উপর সর্মষধাজ্ঞা বাস্তবা়ের্কারী প্রথম নেট সহমিমব ন াষণা নদর্। স্বাদ যুক্ত করা নভসপং/অ্যামরামিাল সযমল্পর 

অ্ল্পব়েস্ক নলামকমদর উমেমযয কমর করা সবপণমর্র নকৌযল এবং অ্ল্পব়েস্কমদর মমধয ই-সিগামরমটর র্াটকী়েভামব 

বৃসদ্ধর জর্য স্বাদই মূলি দা়েী এবং অ্ল্পব়েস্ক নলামকমদর মমধয ই-সিগামরট শুরু এবং চালু রাোর মুেয কারণ 

এটিই। সিসর্ সকমযার-সকমযারীমদর এবং সযশুমদর কামে ই-সিগামরমটর প্রিারণামূলক সবপণর্ সর্সষদ্ধ করার জর্য 
আইর্ প্রণ়েমর্র কাজ এসগম়ে নর্মবর্ এমর্ ন াষণার পাযাপাসয, গভর্নর নেৌজদাসর যাসস্তর িম্ভাবর্া নরমে অ্প্রাপ্ত 

ব়েস্কমদর কামে সবসক্র করা েুচরা সবমক্রিামদর সবরুমদ্ধ অ্সবলমে আইর্ প্রম়োমগর িীব্রিা বাডামি নেট পুসলয 

এবং স্বাস্থ্ দপ্তর (Department of Health, DOH)-নক নযৌথভামব কাজ করার সর্মদনযর্া সদম়েমের্। স্বাস্থ্য 
দপ্তর শুক্রবার, 4 অ্মটাবর নথমক স্বাদ যুক্ত সর্সষদ্ধকরণ কাযনকর করার উমেমযয পসরদযনর্ পসরচালর্া করার 

পূমবন সর্উ ই়েমকন র েুচরা সবমক্রিামদর আর্ুমাসর্ক দইু-িপ্তামহর অ্সিসরক্ত িম়েকাল প্রদার্ করমব। স্থ্ার্ী়ে স্বাস্থ্য 
দপ্তর এবং সবভামগর নজলার দপ্তরগুসল, রামজযর িত্ত্বাবধামর্ বলবিকরণ সর়্েন্ত্রণ করমব। সর্মষধাজ্ঞা লঙ্ঘর্কারী 
সর্উ ই়েমকন র েুচরা সবমক্রিারা লঙ্ঘর্ প্রসি 2,000 মাসকন র্ ডলার পযনন্ত জসরমার্ার মুমোমুসে হমব, নযটি 

মাসলকার্াধীর্, উৎপাসদি, সবসক্রি অ্থবা সবক্রম়ের জর্য উপসস্থ্ি স্বাদযুক্ত ই-িরল অ্থবা ই-িরল থাকা 
পমণযর প্রসিটি ইউসর্ট সহমিমব িংজ্ঞাস়েি।  
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